Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa
č. 1 /2012
o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3
písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, §
43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

Všeobecnom záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1 – Predmet úpravy
1.Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej
len „zákon“) je úprava podmienok ukladania miestnych daní na území obce.
2.Správca dane ukladá tieto druhy miestnych daní:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
3.Toto VZN určuje najmä základ dane, sadzbu dane, podmienky vyberania dane, spôsob preukazovania
vzniku a zániku daňovej povinnosti, povinnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia,
zníženia dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia a zníženia dane, spôsob vyberania dane, rozsah
a spôsob vedenia preukázanej evidencie na účely dane, jej náležitosti, lehoty a spôsob odvodu dane.
4.Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 2 písm. a), b), e), f) je kalendárny rok.
5.Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 1 ods. 2 písm. c) a d) tohto nariadenia:
a) za užívanie verejného priestranstva je zdaňovacím obdobím doba (každý aj začatý deň), počas
ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné priestranstvo,
b) za ubytovanie je zdaňovacie obdobie doba (počet prenocovaní), počas ktorej sa fyzická osoba
odplatne prechodne ubytuje v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.

DRUHÁ ČASŤ
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 2 – Daň z nehnuteľností zahŕňa
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov
v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).

DAŇ Z POZEMKOV.
§ 3 – Sadzby dane
Správca dane ustanovuje v zmysle ust. § 8 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane z pozemkov takto:
a)
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty na 0,75% zo základu dane
b) záhrady na 0,50% zo základu dane
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
využívané vodné plochy na 2,5 % zo základu dane,
d) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,50% zo základu
dane
e) stavebné pozemky na 0,50% zo základu dane

DAŇ ZO STAVIEB

§ 4 – Sadzby dane
1.Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2
zastavanej plochy pre jednotlivé druhy stavieb takto:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavné stavby na 0,108 €
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátene stavieb na vlastnú administratívu na
0,10 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu na 0,24 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,24 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,47 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacou
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou na 1,08 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) vrátane príslušenstva k hlavnej stavbe o výmere nad
25m2 na 0,108 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
1.Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého
nadzemného podlažia takto:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby, tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby o0,02 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu o
0,05 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého
nadzemného podlažia,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu o 0,05 € za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia,
d) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu o 0,07 € za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia,
e) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacou
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou o 0,09 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy, za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia,
f) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) o 0,04 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§ 5 – Sadzby dane
Ročná sadzba dane z bytov je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru 0,14
€

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 6 – Oslobodenia od dane a zníženia dane
1.Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov v zmysle § 17 ods. 2 zákona na
pozemky:
a) na ktorých sú cintoríny,
b) verejne prístupných športovísk.
2.Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane zo stavieb v zmysle § 17 ods. 3 zákona stavby
užívané na účely sociálnej pomoci.
3.Správca dane ustanovuje, že zníži daň zo stavieb a daň z bytov v zmysle § 17 ods.3 zákona o 50% u:
a) stavieb na bývanie a bytoch vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) o 50% zo sadzby dane u stavieb na bývanie a bytoch vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi
starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) o 50% zo sadzby dane na garáže, ktoré sú vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo
úplne bezvládnych občanov, slúžiace pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
4.Obec pri oslobodení od dane a znížení dane z nehnuteľností stanovuje vekovú hranicu občanov uvedenú
v § 17 ods. 2 a 3 zákona o miestnych daniach na 70 rokov.
5.Oslobodenie, alebo zníženie dane z nehnuteľností daňovník uplatňuje v daňovom priznaní a v lehote na
podanie daňového priznania v zmysle zákona, pričom správcovi dane predloží doklad preukazujúci nárok na
zníženie dane:
a) podľa § 15 ods. 1, 2 tohto nariadenia list vlastníctva,
b) podľa § 15 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia list vlastníctva, preukaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím,
c) podľa § 15 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia, rodný list, list vlastníctva a potvrdenie
z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o hmotnej núdzi,
d) podľa § 15 ods. 3 písm. c) tohto nariadenia list vlastníctva, preukaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, doklad o vlastníctve vozidla.
§ 7 – Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
1.Daňové priznanie k dani z nehnuteľností z dôvodu zmeny zaraďovania stavieb je daňovník povinný podať
na obecnom úrade obce do 31. januára 2013, v ďalších zdaňovacích obdobiach v zmysle § 19 zákona.
2.Písomné oznámenie podľa § 19 ods. 2 zákona o určení zástupcu na podanie daňového priznania,
spoluvlastníci oznámia obecnému úradu obce na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto
nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníkov
k dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovníci sú povinní tlačivo si sami vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
§ 8 – Vyrubenie dane a platenie dane
1.Vyrubená daň je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to 1. splátka do 15. dní odo dňa právoplatnosti
platobného výmeru a 2. splátka do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.

2.Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 19,92 € a právnickej osobe 331,94 €, je splatná naraz
do 15. dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru.
3.Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.
4.Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.

TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA

§ 9 – Sadzba dane
Správca dane ustanovuje v zmysle § 25 zákona ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 13,28
€
§ 10 – Oslobodenie od dane a zníženie dane
1.Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastnia osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto osoby
predložia do 31. januára zdaňovacieho obdobia preukaz občana ťažko zdravotne postihnutého.
2.Obec znižuje daň za psa o:
a) 50 % u psov chovaných v rodinných domoch,
b) 75 % u psov chovaných v extraviláne obce.
§ 11 - Povinnosť daňovníka
1.Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce vznik alebo zánik daňovej povinnosti
v lehote do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č.
2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a spôsoby
preukazovania vzniku a zániku daňovej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade
obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
obecnému úradu obce alebo poštou.
2.Daňovník je povinný vyzdvihnúť si registračnú známku pre každého psa a zabezpečiť, aby pes bol touto
známkou označený. Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na obecný
úrad v Ľubochni. Za vydanie náhradnej známky stanovuje obec sumu 1,66 €.
§ 12 – Platenie dane
1.Daň na zdaňovacie obdobie je splatná bez vyrubenia do 31.1. tohto zdaňovacieho obdobia.
2.Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave, vkladom
v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.

ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 13 – Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 31 zákona.
§ 14 – Predmet dane
1.Predmetom dane je verejné priestranstvo podľa ust. § 30 ods. 1 zákona.
2.Verejnými priestranstvami v obci na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve
obce. Takými pozemkami sú najmä priľahlé chodníky úsekov ciest, všeobecne prístupné a užívané ulice,
chodníky pre chodcov a cyklistov, parkoviská vo vlastníctve obce, odstavné plochy priľahlé k bytovým

domom, nástupištia verejnej autobusovej dopravy, spevnené rozptylové plochy pred objektmi občianskeho
vybavenia, námestie, trhovisko, plochy verejnej zelene, verejne prístupné športoviská a rekreačné plochy.
3.Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie užívanie na iné účely, než na ktoré je verejné
priestranstvo určené. Takým užívaním je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, ak sa na jeho umiestnenie na verejnom
priestranstve nevydalo stavebné rozhodnutie, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií,
umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska.
4.Daňovník je povinný písomne oznámiť obecnému úradu obce začatie osobitného užívania verejného
priestranstva v lehote 3 dni pred začatím užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia užívania
verejného priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 3 tohto nariadenia, ktorá obsahuje
podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade
obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo
obecnému úradu obce alebo poštou.
§ 15 – Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného priestranstva v m2.
§ 16 – Sadzba dane
1.Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje obec za každý aj začatý m2 osobitne užívaného
verejného priestranstva a každý aj začatý deň.
2.Za užívanie verejného priestranstva obec stanovuje tieto sadzby:
a) Sadzba dane za umiestnenie sezónnej alebo príležitostnej terasy
0,04 €/m2/deň
b) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia
0,17 €/m2/deň
c) Sadzba dane za umiestnenie skládky
0,14 €/m2/deň
d) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia určeného na poskytovanie služieb a predaj
tovaru:
• predaj z automobilu /vyčlenenie plochy 20 m2 /
0,34 €/m2/deň
2
• predaj na miestnej tržnici /vyčlenenie plochy 10 m /
0,68 €/m2/deň
e) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na reklamné účely
0,34 €/m2/deň
f) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,04 €/m2/deň
g) Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla
0,07 €/m2/deň
§ 17 – Oslobodenie od dane
Správca dane oslobodzuje od dane daňovníka podľa § 28 ods. 2 písm. c), ak sústreďovanie skládky
prebieha súčasne s jej nakladaním a odvozom na náklady užívateľa.
§ 18 - Platenie dane
1.Daň je splatná pred začatím užívania verejných priestranstiev, za skládky materiálu je daň splatná dňom
realizácie.
2.Splatnosť dane dodatočne vymeranej pri prekročení dohodnutého času používania verejných priestranstiev
je do 15 dní po doručení platobného výmeru.

PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 19 – Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 38 zákona.
§ 20 – Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 21 – Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,34 € na osobu a prenocovanie.
§ 22 – Daňová povinnosť
1.Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe
v zariadení, poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
2.Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti obecnému úradu obce do
30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 4 tohto
nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane
k dispozícii na obecnom úrade obce. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače.
Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
3.Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu
ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných
obecnému úradu obce, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti
začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
4.Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne
ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:
- číslo potvrdenia,
- dátum vydania potvrdenia,
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
- počet prenocovaní,
- výška zaplatenej dane,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
5.Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od vystavenia
potvrdenia.

§ 23 – Platenie dane
1.Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka vyhotoviť hlásenie k dani za pobyt a zaplatenú daň
daňovníkmi odviesť obci, a to do 10. dňa po uplynutí štvrťroka. Súčasne s hlásením je povinný predložiť
knihu ubytovaných na obecný úrad obce.
2.Daň môže byť uhradená bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni
Obecného úradu v Ľubochni.

ŠESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 24 – Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 45 zákona.
§ 25 – Predmet dane
Predmetom dane sú predajné automaty uvedené v ust. § 44 zákona.
§ 26 – Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov.

§ 27 – Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane za predajné automaty:
a) 39,83 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru
najviac 10 druhov tovaru,
b) 66,39 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru.
§ 28 – Platenie dane
1.Vyrubenie a platenie dane je uvedené v ust. § 49 zákona.
2.Daň môže byť uhradená bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni

Obecného úradu v Ľubochni.
§ 29 – Daňová povinnosť
1.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive

uvedeného v prílohe č. 5 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
a spôsob identifikácie predajných automatov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom úrade obce.
Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecnému
úradu obce alebo poštou.
2.Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov.
Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce do 30 dní od
vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia
o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:
a)
deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
b)
deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
c)
druh, typ a názov predajného automatu,
d)
výrobné číslo predajného automatu,
e)
obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
f)
obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
g)
miesto umiestnenia predajného automatu.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.
3.K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré
identifikujú predajný automat.
SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍTROJE
§ 30 – Daňovník
Daňovníkom sú osoby uvedené v ust. § 53 zákona.
§ 31 – Predmet dane
Predmetom dane sú predajné automaty uvedené v ust. § 52 zákona.
§ 32 – Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 33 – Sadzby dane
Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:
a) 663,88 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
b) 116,18 € za jeden mechanický prístroj – biliard a kalendárny rok,
c) 66,39 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal alebo hokej, šípky a kalendárny rok,

d) 33,19 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až c) a kalendárny rok.

§ 34 – Platenie dane
1.Vyrubenie a platenie dane je uvedené v ust. § 57 zákona.
2.Daň môže byť uhradená bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti v pokladni
Obecného úradu v Ľubochni.
§ 35 – Daňová povinnosť
1.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tlačive

uvedeného v prílohe č. 6 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii na obecnom
úrade obce. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje
priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
2.Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecnému úradu obce do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie.
Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce v lehote
stanovenej vo výzve.
3.K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 daňovník je povinný predložiť hodnoverné doklady výrobcu, ktoré
identifikujú nevýherný hrací prístroj.

ÔSMA ČASŤ
§ 36 – Účinnosť

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohoto VZN sa ruší VZN č. 5/2010 .
2. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Ľubochni dňa
11.decembra 2012 uznesením č.36 /2012.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012 .

V Ľubochni 11.decembra 2012

Ing. Peter D á v i d í k
starosta obce

